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Hej alla elever och föräldrar!  
 
 April månad är snart slut och det är dags för nytt månadsbrev från rektorn.  
Våren är i antågande om än lite tveksamt. Bilagan i detta månadsbrev innehåller 
information om hur du som vårdnadshavare kan nominera en pedagog till det 
pedagogiska priset i kommunen.  
 
 
Covid-19. Våra anpassningar för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa 
risken för smittspridning fortsätter och vi är så försiktiga som möjligt i vår dagliga 
verksamhet.  Målet under våren har varit att göra elevernas skoldagar så normala 
som möjligt, samtidigt som vi gör allt vi kan för att begränsa smittspridningen. 
Vi har lärt oss oerhört mycket under detta år och lärare och fritidspersonal har 
varit fantastiska med positiv inställning och flexibilitet.  
Vi har fortsatt med att ha så mycket idrotts- och fritidsverksamheten som möjligt 
utomhus.  
I matsalen har vi glesat ut platserna genom att låta vissa klasser äta i klassrum.  
Vi har haft enstaka fall av smitta i några klasser under vårterminen och vi har då 
informerat er föräldrar med barn i de årskurserna att vara extra vaksamma på 
symtom.  
 
Sommarfritids. Fritidshemmen på Elundskolan har stängt under veckorna 29–31. 
Det finns möjlighet att få omsorg vid St. Olovskolan under dessa veckor.  
 
Sommaravslutning. Sommaravslutningen sker digitalt klassvis även i år den 11 
juni kl. 8.10-9.30.   
 
Bilaga. Pedagogiskt pris 

Med vänlig hälsning  
 
Anneli Holmroos, rektor på Elundskolan  
Anneli.holmroos@koping.se Tel. 0221-251 66  

 
 



 Vi lyfter betydelsen av 
framgångsrikt lärande  
I Köpings kommun finns många skickliga pedagoger. För att lyfta fram dem 
och deras betydelse har vi infört två priser: Stora pedagogiska priset och 
Pedagogiska priset för digitalisering. Vem vill du nominera?  
All pedagogisk personal kan nomineras  
Lärare, förskollärare, fritidspedagoger eller annan personal inom våra 
förskolor och skolor kan nomineras till priserna.  
• Är din lärare grym på att inspirera?  
• Har ditt barn en pedagog som lär ut med finess?  
• Har du en kollega eller medarbetare som stärker lärmiljön i vår kommun?  
Så nominerar du  
Gå in på vår hemsida och fyll i formuläret: 
www.koping.se/pedagogiskapriser  
Prissummor  
Två priser på maximalt 25 000 kronor respektive maximalt 15 000 kronor 
kommer att delas ut.  
Anmälan är öppen till 30 juni  
Ted Sunhede Fulk och Magnus Larsson, lärare på Ullvigymnasiet, vann  

Pedagogiska priset för  

digitalisering  
år 2020.  

 


